
   
  
 

 

  

               Záměr obce Spojil provozovat klubovnu ve Sportovním areálu obce  

 
Obec Spojil je vlastníkem pozemku st. č. 197 a p. č. 157/2 v k. ú. a obci Spojil včetně veškerého 

příslušenství a součástí, které tvoří zejména objekt čp. 200  v Okružní ul. Spojil (sportovní areál). 

 
Obec Spojil předkládá Zastupitelstvu obce Spojil záměr: 

Provozovat nebytový prostor v objektu č.p. 200, který je v majetku obce jako klubovnu, tedy 

sociální a společenské zázemí sportovního areálu s občerstvením tak, aby byl obecní majetek 

využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a jejích občanů. 

 

Důvod záměru: 

K 31.1.2020 ukončila obec Spojil s nájemkyní provozovny nájemní smlouvu dohodou. 

 

Záměr využití nebytového prostoru – provozování klubovny ve Sportovním areálu 

 

Úkony směřující k naplnění záměru : 

 

1. Získání oprávnění provozovat samostatně činnost v pohostinství, tzn. živnostenského oprávnění 

obce Spojil IČO 001 90 900 s předmětem činnosti „Hostinská činnost“ a koncesi na prodej 

lihovin 

provozovatel: obec Spojil 

provozovna: klubovna sportovního areálu obce Spojil, Okružní 200, Spojil 

odpovědný zástupce: Jan Palov 

(na základě smluvního vztahu, za úplatu ve výši 1 000,- Kč/měsíčně na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou 8 týdnů) 

2. Nastavení provozu klubovny dle provozního a návštěvního řádu (přílohy záměru) 

 

Podmínky pro naplnění záměru : 

Klubovna bude sloužit prioritně jako služba občanům obce, tedy pro účely obce, její občany a 

spolky a zájmová sdružení působící v obci Spojil a vykonávající činnosti ve prospěch obce a 

jejích občanů. 

 

Provoz Klubovny není určen k výdělečné činnosti obce jako provozovatele, získané finanční 

prostředky budou určeny na provozní výdaje, údržbu a rozvoj zařízení. 

 

Klubovna bude během otevírací doby přístupná veřejnosti v rámci provozu veřejného dětského 

hřiště ve sportovním areálu. 

 

Sportovní areál včetně klubovny může obec Spojil využívat pro krátkodobé pronájmy občanům 

obce Spojil a ostatní veřejnosti na základě Ceníku pronájmů (příloha záměru) 

 

Sportovní areál včetně klubovny může obec Spojil využívat pro krátkodobé pronájmy 

podnikatelským subjektům provozujícím cateringové služby, stánkový prodej apod., na základě 

individuální dohody. 

 

Klubovnu bude obec Spojil provozovat pomocí stávajících zaměstnanců obce Spojil a 

zaměstnanců / brigádníků, kteří budou přijati na základě uzavření Dohod o provedení práce, 



   
  
 

 

případně Dohod o pracovní činnosti nebo také nákupem služeb na základě běžné fakturace. 

 

Při provozu klubovny bude zachován stávající režim „zimní a letní provoz“.  

 

Na dobu letního provozu, je obec oprávněna uzavřít Příkazní smlouvu, na základě které bude příkazce 

obstarávat správu sportovního areálu Spojil.  

 

Správou Sportovního areálu Spojil se rozumí především:  

- provádění úklidu a dezinfekce sociálního a společenského zázemí vč. klubovny 

- provádění běžného úklidu venkovních zpevněných ploch, dětského hřiště a travnatých ploch     

- provádění běžných nákupů na základě požadavku provozovatele 

- dohled nad dodržováním provozního řádu návštěvníky 

 

 

Od 1.2.2020 bude ukončen nájemní provoz klubovny a během měsíce února budou probíhat sanitární 

práce a úpravy prostoru klubovny. Jedná se především o komplexní úklid celé nemovitosti, úpravu 

výčepního prostoru a osvětlení klubovny. 

V této době nebude omezen provoz tělocvičny. 

 

Pokud bude záměr Zastupitelstvem schválen, bude od 1.3.2020 zahájen provoz klubovny obcí Spojil 

jako provozovatelem. 

 

 

 

Návrh Usnesení ZoS: 

1. Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr provozování klubovny sportovního areálu ve 

Spojile obcí Spojil včetně příloh v předloženém znění bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Ve Spojile 23.1.2020 

 

         

         Radka Ministrová, starostka obce 

 
 

 

Záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Spojil dne ………. 2020 usnesením č………… 

 

 


